059097 NEDĒĻAS ELEKTRONISKAIS TAIMERS
Šķidro kristālu displejs (LCD)
Iebūvēts akumulators
Vienkārši darbināms
Programmējams dienai un nedēļai
Daudzfunkciju iespējas
Uzmanību!
Neizmantojiet taimeru elektroierīču darbināšanai, ja slodze pārsniedz 16 ampērus. Vienmēr pārliecinieties, ka elektroierīces spraudnis ir pilnīgi
iesprausts taimera izejas spraudligzdā. Ja taimers jātīra, tas jāizņem no elektriskā tīkla spraudligzdas un jānoslauka ar sausu drānu.
TAIMERU NEDRĪKST IEGREMDĒT ŪDENĪ VAI CITĀ ŠĶIDRUMĀ.
Sildītājus un tamlīdzīgas ierīces darbības laikā nekad nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Iesakām šādas ierīces taimeram nepievienot.
Īss apraksts
1. Taimeram ir astoņas elektroierīču ieslēgšanas/izslēgšanas (ON/OFF) programmas.
2. Taustiņš MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF dod iespēju viegli ieregulēt nepieciešamo taimera režīmu.
3. Ir pārslēdzami 12/24 stundu režīmi.
4. Vasaras laika funkcija (SUMMER) ir ļoti ērta valstīs, kurās vasarā ir pieņemts cits standarta laiks.
5. Gadījuma rakstura funkcija (RANDOM) dod iespēju iestatījumus izpildīt ar gadījuma aiztures laiku 0–32 minūtes.
6. Ir izmantojamas sešpadsmit šādas dienu vai dienu grupu kombinācijas (bloki):
MO (pirmdiena) TU (otrdiena)
WE (treðdiena)
TH (ceturtdiena)
FR (piektdiena)
SA (sestdiena)
SU (svētdiena)
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR
SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR, SA
MO, WE, FR
TU, TH, SA
MO, TU, WE
TH, FR, SA
MO, WE, FR, SU
Ekspluatācijas sākumā
1. Iespraudiet taimeru parastā 230/240 V (220 V) elektriskā tīkla spraudligzdā.
2. Atstājiet taimeru šādā stāvoklī apmēram 12 stundas, kamēr uzlādējas taimera atmiņas barošanas akumulators.
3. Pēc uzlādēšanas izdzēsiet visu pašreizējo informāciju, ar kādu asu priekšmetu (pildspalvu, zīmuli) nospiežot taustiņu MASTER CLEAR.
4. Taimers ir gatavs darbības ieregulēšanai (iestatīšanai).
Pašreizējā laika iestatīšana
1. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu CLOCK (pulkstenis), vienlaikus spiežot taustiņu WEEK (nedēļa) tik ilgi, kamēr displejā parādās īstā diena.
Turpiniet tāpat, spiežot taustiņus HOUR (stunda) un MINUTE (minūte), kamēr displejā parādās īstā stunda un minūte.
Ātrākai regulēšanai taustiņus WEEK, HOUR un MINUTE turiet nospiestus (neatlaidiet) līdz īstā rādītāja sasniegšanai.
2. Atlaidiet abus taustiņus. Nedēļas diena un laiks ir ieregulēti (iestatīti).
3. Lai pārregulētu nepareizu laiku, atkārtojiet iepriekšējos soļus.
Programmu iestatīšana
1. Nospiediet taustiņu TIMER un atlaidiet. Tagad var veikt pirmās ieslēgšanas (ON) iestatījumu.
2. Nospiediet taustiņu WEEK, lai iestatītu dienu vai dienu bloku. Iestatiet laiku, nospiežot taustiņu HOUR un pēc tam MINUTE.
3. Vēlreiz nospiediet taustiņu TIMER, lai pabeigtu pirmās ieslēgšanas (ON) iestatījumu un ievadītu pirmās izslēgšanas (OFF) iestatījumu. Atkārtojot
soli 2, ievadiet pirmās izslēgšanas iestatījumu.
4. Nospiediet atkal taustiņu TIMER, lai pabeigtu ievadīt pirmās izslēgšanas iestatījumu un sāktu ievadīt otrās ieslēgšanas (ON) iestatījumu.
Atkārtojiet soļus 2 un 3 lai ieprogrammētu atlikušos iestatījumus.
5. Pēc iestatījumu ievadīšanas nospiediet taustiņu CLOCK un taimers ir gatavs darbībai.
Piemērs. Taimeram ik dienas 18:15 jāieslēdz (ON) un 22:15 jāizslēdz (OFF) pieslēgtā elektroierīce.
a. Nospiediet TIMER, un LCD displejs rāda 1_ON
b. Nospiediet WEEK, kamēr LCD displejs rāda MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
c. Nospiediet HOUR, kamēr LCD displejs rāda 6:00 PM vai 18:00
d. Nospiediet MINUTE, kamēr LCD displejs rāda 6:15 PM vai 18:15
e. Nospiediet TIMER, un LCD rāda 1_OFF
f. Atkārtojiet soļus c. un d., kamēr LCD displejs rāda 10:15 PM vai 22:15
Veicot iestatīto programmu pārbaudi, pārliecinieties, ka tās nepārklājas (daļēji nesakrīt), sevišķi tad, ja tiek iestatīti dienu bloki.
Režīmi MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF
1. Nospiediet ON/AUTO/OFF taustiņu lai ieslēgtu kādu no šiem režīmiem.
2. MANUAL ON un MANUAL OFF režīmos taimers nedarbojas tā, kā tas ir iestatīts režīmā AUTO.
3. Kad taimera režīms tiek pārslēgts no MANUAL uz AUTO, taimers saglabā MANUAL režīma iestatījumus līdz nākamajai pārregulēšanai.
Funkcija RANDOM (nejaušs, gadījuma rakstura)
1. Nospiediet taustiņu RANDOM režīmā AUTO.
2. Kad funkcija RANDOM ir ieslēgta (ON), iestatījumi tiks izpildīti ar nejaušu, gadījuma apsteidzi 0–32 minūtes starp 6:00 pēcpusdienā (PM) un 6:00
priekšpusdienā (AM).
3. Lai atceltu ðo funkciju, nospiediet taustiņu RANDOM vēlreiz.
12/24 stundu režīms
Nospiediet taustiņus CLOCK un TIMER vienlaikus, lai pārslēgtu režīmus no 12 stundu režīma uz 24 stundu režīmu un otrādi.
Vasaras laika (SUMMERTIME) funkcija
1. Režīmā AUTO nospiediet vienlaikus taustiņus CLOCK un ON/AUTO/OFF. LCD displejā parādās SUMMER (vasara).
2. Pulkstenis tiek pagriezts par vienu stundu.
3. Lai atgrieztu atpakaļ ziemas laiku, nospiediet vēlreiz vienlaikus abus šos taustiņus.
Raksturlielumi
Nominālais spriegums
230/240 V, 50 Hz maiņspriegums
Maksimālā slodze
16 A, 3600 W
Minimālais iestatījuma laiks (laika intervāls)
1 minūte
Darba temperatūra
–10 °C līdz +40 °C
Precizitāte
±1 minūte mēnesī
Akumulators
Ni Cd, > 100 stundas

